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ญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากสังคม
ส่วนใหญ่ยังขาดการรับรู้ถึงภัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์จากการบังคับ
ค้าประเวณี การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมง
รวมทั้งการค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การน�ำคนมาขอทาน เป็นต้น การแก้ไขปัญหายังไม่ประสบผลส�ำเร็จ
เท่าที่ควร ปัจจัยหนึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ
คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เล่มนี้ นับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบ
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการสืบสวนจับกุมปราบปราม การด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิด การคัดแยก
ผู้เสียหาย หรือการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณในความตั้งใจของคณะท�ำงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดท�ำคู่มือ
ส�ำหรับเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในทุกภาคส่วน
ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย ได้โปรดอ�ำนวยพรให้ทกุ ท่านประสบความสุข ความเจริญ
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

พลต�ำรวจเอก
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(อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
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จจุ บั น ประเทศไทยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ปั ญหาการค้ามนุษย์มากขึ้น มีการด� ำเนินการเพื่อการป้องกัน
ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ด้วยตระหนักว่าปัญหาดังกล่าวเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง มีการพัฒนานโยบาย กฎหมาย มาตรการ และกลไกในการด�ำเนินการเพือ่ การป้องกัน
ปราบปราม และแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ช่วยเหลือคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์ ซึง่ ผูป้ ฏิบตั ิ
งานจ�ำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ แต่ในทางปฏิบัติ ในบางกรณี
การด�ำเนินการยังคงมีปญ
ั หาอุปสรรคเนือ่ งจากผูป้ ฏิบตั งิ านยังไม่สามารถเชือ่ มโยงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง มีขอ้ จ�ำกัด
ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาจึงจัดท�ำคู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีพลต�ำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ที่ปรึกษา
(สบ ๑๐) (ด้านสืบสวน) เป็นประธานคณะท�ำงาน และผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นคณะท�ำงาน อาทิ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการ
ปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทัพเรือ
ภาคที่ ๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมเจ้าท่า
กรมประมง กรมคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ กองบังคับการต�ำรวจน�้ ำ กรมการจัดหางาน รวมถึงองค์กร
ภาคประชาสังคม
การจัดท�ำคูม่ อื ฉบับนีค้ ณะท�ำงานได้ศกึ ษากฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และบันทึกข้อตกลงทีเ่ กีย่ วข้อง
ประกอบกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากร่างคู่มือแล้วได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมมาจาก
๒๓ จังหวัด คณะท�ำงานได้นำ� เสนอคูม่ อื ดังกล่าวให้ผเู้ ข้าประชุมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพือ่ น�ำมา
ปรับปรุงเนื้อหาคู่มือให้มีความสมบูรณ์และสามารถน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
ในการนี้ขอขอบคุณผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานในการจัดท�ำคู่มือฉบับนี้ รวมทั้ง
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเนื้อหาคู่มือ และขอขอบคุณ
American Center for International Labor Solidarity (Solidarity Center) ที่ได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ คู ่ มื อ และจั ด พิ ม พ์ เ ผยแพร่ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และองค์ ก าร
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ ที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์คู่มือฉบับนี้
หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ
ด�ำเนินคดีผู้กระท�ำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พลต�ำรวจเอก

...................................................
(ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์)
ประธานคณะท�ำงาน
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ลนิธเิ พือ่ สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนทีข่ นึ้ ทะเบียนไว้กบั คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มูลนิธิด�ำเนินงาน
ของตนโดยอิ ส ระโดยไม่ มี ฐ านะเป็ น ตั ว แทน หรื อ ปากเสี ย งเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องชนกลุ ่ ม ใดกลุ ่ ม หนึ่ ง โดยเฉพาะ
หากแต่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสิทธิมนุษยชนที่มีลักษณะเป็นสากล แบ่งแยกไม่ได้และพึ่งพาและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
สิทธิมนุษยชนนั้นให้รวมถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมด้วย
มูลนิธิด�ำเนินโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมถึงคุ้มครอง
เยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยการเผยแพร่ อบรม และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้แก่ผู้ที่ตกเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรม
กิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกล่าว คือ การร่วมมือกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจัดท�ำคู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี พลต�ำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)
(ด้านสืบสวน) เป็นประธานคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือ และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท�ำงาน ได้แก่ ผู้แทน
จากส�ำ นั ก งานต�ำ รวจแห่ ง ชาติ กองบั ง คั บ การปราบปรามการกระท�ำ ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ส�ำนั ก งาน
ตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมประมง กรมเจ้าท่า ทัพเรือภาคที่ ๑ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ จนท�ำให้การจัดท�ำคู่มือฉบับนี้ส�ำเร็จลงได้
มูลนิธิขอขอบพระคุณผู้แทนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดังกล่าวข้างต้นซึ่งให้ความร่วมมือในการจัดท�ำ
คู่มือฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณพลต�ำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม
จัดท�ำคู่มือ รวมถึงเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้อนุเคราะห์สถานที่และ
ประสานงานการจัดประชุมมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณนายประวิทย์ ร้อยแก้ว อัยการผูเ้ ชีย่ วชาญ ส�ำนักงานต่างประเทศ
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด และพันต�ำรวจเอก ปัญญา ปิน่ สุข รองผูบ้ งั คับการ กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิด
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ล�ำดับที่ ๒๓ แนวทางการประสานงานเพื่อปฏิบัติตามประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ก�ำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท�ำ
ความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
ล�ำดับที่ ๒๔ ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๔๗

32๖

ล�ำดับที่ ๒๕ หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
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ล�ำดับที่ ๒๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
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๒. รายชื่อคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

๓๔๐

๓. ท�ำเนียบหน่วยงาน

๓๔๓
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๑. สถานการณ์และสภาพปัญหาการค้ามนุษย์
แม้ว่าประเทศไทยจะได้ตระหนักและมีการด�ำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
อย่างต่อเนื่องมานานหลายปี แต่ปัญหาการค้ามนุษย์ก็ยังไม่หมดไปหรือมีแนวโน้มที่จะลดลงแต่ประการใด
ในทางตรงกันข้ามตัวเลขสถิติคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับแสดงให้เห็นถึงจ�ำนวนคดีที่เพิ่มมากขึ้น
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กฎหมายเฉพาะเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีผลใช้บังคับ
ปรากฏปัญหาที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือ การบังคับใช้กฎหมายยังท�ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยสาเหตุส�ำคัญ
สืบเนื่องมากจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ดังนัน้ จึงถือเป็นความจ�ำเป็นเร่งด่วนทีจ่ กั ต้องมีแนวการท�ำงานทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้ยดึ ถือและ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

๒. ความหมายของการค้ามนุษย์
การค้ามนุษย์เป็นกระบวนการในการจัดหา น�ำพา หรือส่งตัวบุคคลไปยังที่ใดที่หนึ่ง หรือรับตัวบุคคลไว้
โดยการใช้ก�ำลังบังคับ ข่มขู่ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์
อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�ำความผิด ทั้งนี้
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ จะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึง่ หากบุคคลหนึง่ บุคคล
ใดถูกบังคับหรือถูกหลอกล่อ ล่อลวงด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งบุคคลนั้นต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตนเอง
จ�ำต้องยอมรับสภาพของการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ดังนัน้ ถือได้วา่ มีการค้ามนุษย์เกิดขึน้ และบุคคลนัน้
ถือว่าตกเป็นเหยื่อ/ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
โดยทั่วไปการค้ามนุษย์จะประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ๓ ขั้นตอน คือ
๑. ขั้นตอนของการจัดหาเหยื่อ/ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
๒. ขั้นตอนของการน�ำพาเหยื่อ/ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่
คือสถานที่ที่เกิดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๓. ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
บุคคลทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องไม่วา่ ในขัน้ ตอนใดโดยรูห้ รือโดยเจตนา ย่อมมีความผิดฐานค้ามนุษย์ดว้ ยกันทุกคน
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะเพื่อด�ำเนินการป้องกัน ปราบปรามและช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเหตุผลส� ำคัญของ
การประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ คือ
- เพื่อก�ำหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระท�ำเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่หลากหลาย
มากขึ้น
- เพื่อขยายความคุ้มครองไปยังผู้ชายที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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- เพือ่ ปรับปรุงกลไกทีใ่ ช้ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มปี ระสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
พันธกรณีที่ก�ำหนดในข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนาม ได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติ
เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษ
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เป็นต้น
- เพื่อปรับปรุงการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
กฎหมายฉบับนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีผล
ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา โดยการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้มีผลเป็นการยกเลิก
พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการก�ำหนดความผิดฐานค้ามนุษย์
ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาขึ้นมาใหม่ โดยการกระท�ำที่ถือว่าเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์มีปรากฏอยู่ใน
มาตรา ๖ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ๒ ประการคือ
องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้วย
๑. การกระท�ำอย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่าง คือ การเป็นธุระจัดหา ซือ้ ขาย จ�ำหน่าย พามาจากหรือ
ส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด
๒. การกระท�ำตามข้อ ๑. ได้กระท�ำลงโดยใช้วิธีการต่างๆ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง คือ ข่มขู่
ใช้ก�ำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
แก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�ำความผิด
องค์ประกอบภายใน ประกอบด้วย
๑. มีเจตนาในการกระท�ำผิด
๒. เป็นการกระท�ำโดยมีเจตนาพิเศษ1 เพือ่ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเหยือ่ /ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
โดยมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ได้อธิบายความหมายของการ “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”
ไว้ โดยให้หมายรวมถึง
- การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
- การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุลามกหรือสื่อลามก เช่น น�ำตัวมาเพื่อแสดงภาพยนตร์ลามก
- การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น เช่น บังคับให้เต้นระบ�ำเปลื้องผ้า
- การเอาคนมาเป็นทาส

1

“เจตนาพิเศษ” หมายถึง มูลเหตุจูงใจในการกระท�ำ โดยปกติในกฎหมายมักใช้ค�ำว่า “เพื่อ” และ “โดยทุจริต” ถ้าขาด
เจตนาพิเศษ การกระท�ำนัน้ จะยังไม่เป็นความผิด เช่น แดงต้องการแสดงให้ดำ� ดูวา่ ตนเองสามารถเซ็นชือ่ ขาวได้เหมือนกับทีข่ าวเซ็นด้วย
ตนเอง แดงจึงไปเอาเช็คของขาวมาเขียนสั่งจ่ายและเซ็นลายเซ็นของขาวในช่องผู้สั่งจ่ายให้ดำ� ดู หลังจากนั้น ก็ทำ� ลายเช็คดังกล่าวทั้ง
เช่นนี้ การกระท�ำของแดงยังไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ เพราะการจะเป็น
ความผิดตามมาตราดังกล่าวผู้กระท�ำต้องมีเจตนาพิเศษ คือ “เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง”

4 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

- การน�ำคนมาขอทาน ในบางประเทศถือว่าการขอทานเป็นการท�ำงานอย่างหนึ่ง (เป็นการท�ำงาน
ในความหมายอย่างกว้าง) แต่สำ� หรับประเทศไทยการขอทานไม่ถือเป็นอาชีพ จึงไม่ถือเป็นการท�ำงาน ดังนั้น
จึงได้บัญญัติแยกออกมาต่างหาก
- การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การกระท�ำที่จะถือว่าเป็นการค้ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ดา้ นแรงงาน ต้องเป็นการบังคับใช้แรงงานเท่านัน้ ดังนัน้ หากเป็นการท�ำงาน
โดยไม่ได้ถกู บังคับก็ไม่ใช่คา้ มนุษย์ อาจต้องไปพิจารณาว่าเป็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายกฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครอง
แรงงานหรือไม่
อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการบังคับใช้แรงงาน ให้พจิ ารณานิยามของค�ำว่า “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ”
ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๔ ซึ่งกล่าวโดยสรุป คือ
- เป็นการข่มขืนใจให้บุคคลอื่นท�ำงาน โดยการใช้วิธีการบีบบังคับต่างๆ เช่น การขู่ว่าจะท�ำร้ายหรือ
ท�ำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือผู้อื่น การขู่เข็ญด้วย
ประการใดๆ การใช้ก�ำลังประทุษร้าย หรือการท�ำให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ตัวอย่างเช่น คนงานที่เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ โดยได้รับค�ำมั่นสัญญาว่าจะได้รับค่าตอบแทนสูง
แต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับพบว่าเงื่อนไขของการท�ำงานเปลี่ยนไปโดยนอกจากจะได้ค่าจ้างต�่ำกว่าที่ตกลงแล้ว
ยังถูกนายจ้างยึดหนังสือเดินทางเพื่อไม่ให้หลบหนี และถูกบังคับให้ท�ำงานวันละหลายชั่วโมง ดังนี้ ถือว่าเข้าข่าย
เป็นการค้ามนุษย์ แต่ถ้าข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปว่าเมื่อเดินทางไปถึงแล้วนายจ้างผิดเงื่อนไขเฉพาะการจ่ายค่าจ้าง
โดยลูกจ้างเหล่านั้นสามารถที่จะเลือกท�ำหรือไม่ก็ได้ ดังนี้อาจไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์
- การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือ
- การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ได้แก่ การเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม เช่น
การท�ำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องทนท�ำงานเพื่อชดใช้หนี้ที่ไม่เป็นธรรม หรือที่ตนไม่รู้หรือไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า
หรือที่เรียกว่า debt bondage หรือ debt work เป็นต้น
อนึ่ง มีข้อสังเกตเกี่ยวกับวลีที่ว่า “ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม” ในตอนท้ายของนิยามค�ำว่า
“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” นั้น เป็นวลีที่มาขยายค�ำว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ซึ่งมีความหมายว่า
แม้จะปรากฏว่ามีบุคคลใดยินยอมหรือเต็มใจที่จะถูกพามาเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งที่กล่าวมาข้างต้น แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ความยินยอมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการถูกผู้ที่พามาใช้วิธี
การต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ใน มาตรา ๖ (๑) เช่น ฉ้อฉล หลอกลวง ซึ่งหากผู้ที่พามาไม่ใช้วิธีการดังกล่าวบุคคลนั้น
ก็จะไม่ยินยอม ดังนี้ ต้องถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้วย เช่น ไปชักชวนหญิงสาวจาก
ต่างจังหวัดให้มาค้าประเวณีในกรุงเทพฯ โดยหลอกว่าจะช่วยให้สามารถหาเงินได้ดี แต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับน�ำ
หญิงสาวดังกล่าวไปกักขังบังคับให้คา้ ประเวณีโดยไม่ได้เงิน เช่นนี้ แม้หญิงสาวคนดังกล่าวจะยินยอมมาค้าประเวณี
แต่ก็สืบเนื่องมาจากเป็นเพราะการถูกหลอกลวงจากผู้ที่พามา จึงต้องถือว่าหญิงสาวผู้นี้เป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์เช่นกัน
มาตรา ๖ (๒) ใช้ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็น “เด็ก” ซึ่งมาตรา ๔ ก�ำหนดว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคล
ผู้มีอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี (แตกต่างจาก ประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่พยานหรือผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก
หมายถึง บุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี)
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ส�ำหรับองค์ประกอบความผิดของมาตรา ๖ (๒) นี้ จะแตกต่างจากมาตรา ๖ (๑) กล่าวคือ ในกรณีที่เป็น
การกระท�ำต่อเด็ก การพิจารณาว่าจะเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่พิจารณาองค์ประกอบเพียง ๒ ประการ
คือ องค์ประกอบในส่วนของการกระท�ำ และวัตถุประสงค์ของการกระท�ำ คือ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
เท่านั้น
ผู้ที่กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ต้องระวางโทษตามที่ก�ำหนดไว้ใน มาตรา ๕๒ คือ ระวางโทษจ�ำคุก
๔ - ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท และในกรณีที่เป็นการกระท�ำต่อบุคคลที่อายุกว่า ๑๕ ปี
แต่ไม่ถึง ๑๘ ปี หรือกระท�ำต่อบุคคลอายุไม่เกิน ๑๕ ปี กฎหมายก�ำหนดให้รับโทษหนักขึ้น ตามมาตรา ๕๒
วรรค ๒ และ ๓ ตามล�ำดับ
ข้อควรจ�ำ - ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นการกระท�ำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ซึ่งผู้กระท�ำ
ความผิดนอกจากจะต้องรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว หากการกระท�ำนั้นเข้าองค์ประกอบความผิด
ทางอาญาตามกฎหมายอืน่ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า
ประเวณี กฎหมายคนเข้าเมือง หรือกฎหมายแรงงาน ผู้กระท�ำก็ต้องรับผิดตามกฎหมายนั้นๆ ด้วย อย่างไร
ก็ตาม ในการลงโทษ กฎหมายก�ำหนดให้ใช้บทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระท�ำความผิด

๓. ความแตกต่างระหว่างการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง
การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐานมีความคล้ายและเกีย่ วข้อง
กันหลายประการ จนในบางครั้งได้ก่อให้เกิดความสับสนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การท�ำความเข้าใจ ตลอดจน
การสามารถแยกความแตกต่างของการกระท� ำดังกล่าวจึงเป็นความจ�ำเป็นและส�ำคัญยิ่ง ขบวนการคัดแยก
ทีถ่ กู ต้องและรวดเร็วจะช่วยให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถป้องกัน สืบสวนสอบสวน และสามารถน�ำตัวผูก้ ระท�ำผิดมาลงโทษ
ได้อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายการค้ามนุษย์ได้อย่างทันท่วงที
การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย - คนต่างด้าวจะเข้ามาในราชอาณาจักรและมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรได้
จะต้องได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามแบบพิธกี ารการตรวจคนเข้าเมือง ตามพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒ การลักลอบเข้ามาจึงมีความผิดกฎหมายอาญา มีโทษถึงจ�ำคุก โดยทั่วไปแล้วคนต่างด้าวที่ลักลอบ
เข้ามาจะมีความผิดสองฐาน ฐานแรกคือการเข้ามาโดยไม่ได้รบั อนุญาต และอีกฐานหนึง่ คืออยูโ่ ดยไม่ได้รบั อนุญาต
บุคคลที่หลบหนีเข้าเมืองดังกล่าวนี้หากถูกเจ้าพนักงานจับตัวได้ จะถูกพนักงานสอบสวนกล่าวหา และพนักงาน
อัยการฟ้องต่อศาลว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรฝ่าฝืนต่อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๕, ๑๑, ๑๒, ๑๘, ๔๑, ๕๘, ๖๒ และ ๘๑ คดีอยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาของ
ศาลแขวง และหากบุคคลเหล่านีไ้ ด้เข้ามาท�ำงานอย่างใดอย่างหนึง่ ก็จะมีความผิดตาม พระราชบัญญัตกิ ารท�ำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกด้วย อย่างไรก็ตามพึงตระหนักว่าผู้ที่เดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเหล่านี้
ถือเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจถูกล่อลวง หรือบังคับให้เป็นผู้เสียหายของการค้ามนุษย์ได้
การลักลอบขนคนเข้าเมือง หรือการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (People Smuggling) คือ การน�ำพา
บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้าไปยังประเทศอื่นเพื่อความมุ่งประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ผ่านช่องทางและ
วิธกี ารตามทีก่ ฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ได้กำ� หนดไว้ และเมือ่ การด�ำเนินการดังกล่าวส�ำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
คือ สามารถน�ำพาบุคคลที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศได้เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่รับจ้างน�ำพาก็จะได้รับผลตอบแทน
เป็นเงินหรือวัตถุอย่างอื่นจากผู้ประสงค์เดินทาง ดังนั้น หากพิจารณาตามหลักกฎหมายของประเทศไทยจะเห็น
ได้ว่า ผู้รับจ้าง คือ ผู้ที่ลงมือกระท�ำผิด โดยผู้ประสงค์เดินทาง คือ ผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระท�ำความผิดนั่นเอง

6 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

จากนิยาม ความหมายของ “การค้ามนุษย์” และ “การลักลอบขนคนเข้าเมือง” ข้างต้น จึงเห็นได้ว่า
อาชญากรรมทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกัน บุคคลที่ถูกน�ำพาก็มีสถานะที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ความแตกต่าง
ที่ส�ำคัญพอจะเปรียบเทียบให้เห็นได้ ดังนี้
การเปรียบเทียบระหว่างอาชญากรรมการค้ามนุษย์กับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
การค้ามนุษย์
๑. เป็นความผิดที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพ
และอนามัยของผู้เสียหายซึ่งถูกบังคับ หลอกลวง น� ำตัวมา
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
๒. โดยทั่วไปแล้วผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ได้ยินยอมที่จะ
ถูกพามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อย่างไรก็ตาม มีบางกรณี
ที่ผู้เสียหายยินยอมหรือเต็มใจที่จะถูกพามาจากภูมิล� ำเนา
ของตน แต่ความยินยอมดังกล่าวมักเกิดจากการถูกหลอก หรือ
ใช้อุบายชักจูง ซึ่งหากในที่สุดแล้วผู้เสียหายตกอยู่ในสภาพ
ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น หลอกผู้เสียหายว่าจะพา
ไปหางานท�ำที่กรุงเทพฯ แต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับถูกขายหรือ
บังคับให้ค้าประเวณี แล้วจะถือว่าผู้เสียหายให้ความยินยอม
ไม่ได้ เนื่องจากความยินยอมดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความสมัคร
ใจโดยแท้ กล่าวโดยสรุป ในเรื่องการค้ามนุษย์นั้น ผู้เสียหาย
ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความยินยอมที่จะถูกมาพาแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ หรือแม้จะมีบ้างที่ให้ความยินยอมในครั้งแรก แต่
ความยินยอมดังกล่าวก็มกั จะเกิดจากการถูกหลอกลวง ถูกบังคับ
หรืออยูใ่ นภาวะจ�ำเป็นต้องยอมตาม ไม่สามารถขัดขืนได้ เป็นต้น
๓. วัตถุประสงค์ของการค้ามนุษย์ คือ การพาผูเ้ สียหายไปแสวงหา
ประโยชน์ยังสถานที่ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งในทางกฎหมายถือว่า
ผู ้ ก ระท� ำ มี เ จตนาพิ เ ศษเพื่ อ แสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ
(exploitative purpose) เช่น แสวงหาประโยชน์ทางเพศ
บังคับใช้แรงงานหรือบริการ บังคับตัดอวัยวะเพือ่ การค้า เป็นต้น
๔. เป็นการกระท�ำผิดที่เกิดขึ้นได้ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ เช่น หลอกลวงหญิงจากทางภาคเหนือของประเทศ
เพือ่ มาขายประเวณีทางภาคใต้ของประเทศหรืออาจข้ามประเทศ
ไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เป็นต้น

การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
๑. เป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อย ความมัน่ คง ปลอดภัยของประเทศ
ที่มีการลักลอบเดินทางระหว่างกัน
๒. ผู ้ ที่ ลั ก ลอบข้ า มแดนมานั้ น ยิ น ยอมหรื อ
สมัครใจทีจ่ ะข้ามแดนไปทีป่ ระเทศปลายทาง
ผู้รับจ้างพาข้ามแดน เป็นเพียงผู้อ� ำนวย
ความสะดวกในการข้ามแดนเท่านัน้ และเมือ่
ข้ามแดนได้ส�ำเร็จแล้ว ผู้ที่ลักลอบข้ามแดน
มี อิ ส ระที่ จ ะท� ำ การใดๆ ตามแต่ ที่ ต นจะ
ต้องการ ผู้รับจ้างจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวอีก
ต่อไป

๓. วัตถุประสงค์ของผูก้ ระท�ำความผิดฐานรับจ้าง
พาข้ามแดน คือน�ำพาผูป้ ระสงค์ขา้ มแดนผ่าน
แดนไปได้ตามที่ตกลงกันไว้ มิได้มีเจตนา
แสวงหาประโยชน์อื่นใดจากผู้ลักลอบข้าม
แดน นอกจากค่าจ้างที่ได้ตกลงกัน
๔. เป็นความผิดทีเ่ กิดได้เฉพาะระหว่างประเทศ
เท่านั้น เพราะวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการ
ลักลอบพาคนจากประเทศหนึ่งข้ามแดนไป
ยังอีกประเทศหนึง่ โดยไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย
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การค้ามนุษย์
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
๕. ผู้กระท�ำความผิดจะเป็นฝ่ายสรรหาผู้เสียหายโดยผ่านวิธีการ ๕. ผู้ประสงค์จะข้ามแดน จะเป็นผู้มาติดต่อ
ต่างๆ เช่น ผ่านตัวแทน นายหน้า และมักมีการใช้อุบายหลอก ขอใช้บริการจากผู้รับจ้างขนคนข้ามแดน
ลวง ท�ำให้ผเู้ สียหายหลงเข้าใจผิดว่าจะไปประกอบอาชีพทีม่ นั่ คง โดยตรงหรือจากการผ่านโฆษณาเชิญชวน
มีรายได้ดี หรือบางรายใช้ก�ำลังประทุษร้าย ทันทีที่ผู้เสียหาย ผู้รับจ้างขนคนข้ามแดนจะมีอำ� นาจควบคุม
ตกอยูภ่ ายใต้การควบคุมแล้ว ผูเ้ สียหายจะไม่มอี �ำนาจตัดสินใจ ได้เฉพาะช่วงเวลาในการพาข้ามแดนเท่านัน้
หรือต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เสียหายต่อสู้ขัดขืน หรือหาทาง ถ้าผู้ประสงค์จะข้ามแดนประเมินถึงความ
หลบหนี ผู้ค้ามนุษย์มักจะใช้ความรุนแรงต่อผู้เสียหาย และ เสี่ยงแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมที่ข้ามแดนใน
เมื่อผู้เสียหายถึงจุดหมายปลายทาง หรือสถานที่ที่ก�ำหนดให้ ช่วงเวลาดังกล่าวแล้วเขาจะบอกเลิกก็ได้ ผูร้ บั
ผู้เสียหายอยู่ ผู้เสียหายจะไม่มีอิสรภาพ จะถูกควบคุมจาก จ้างขนคนข้ามแดนไม่มอี ำ� นาจบังคับ จึงไม่มี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรง และ
ผู้ค้ามนุษย์หรือผู้แสวงหาประโยชน์จากผู้เสียหาย
เมื่อผู้ประสงค์ข้ามแดนมาถึงที่หมายปลาย
ทางตามทีต่ กลงกัน ผูร้ บั จ้างขนคนข้ามแดน
ก็สิ้นสุดภารกิจ

ลักษณะทัง้ ๕ ประการดังทีเ่ สนอข้างต้น เป็นเพียงแนวทางทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นถึงความแตกต่างของอาชญากรรม
ทั้งสองประเภท ในการปฏิบัติงานเมื่อพบสถานการณ์จริง การจะสามารถหาค� ำตอบเหล่านี้คงไม่ใช่เรื่องง่าย
ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทั้งสองประเภทที่จะต้องช่วยกันค้นหาความจริงเหล่านี้ออกมาให้ได้

๔. สาระส� ำ คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๑ มีการบัญญัติความผิดฐานค้ามนุษย์ขึ้นใหม่ (มาตรา ๖)
๔.๒ กฎหมายฉบับนีก้ ำ� หนดให้มี “พนักงานเจ้าหน้าที”่ โดยมีทงั้ บุคคลทีเ่ ป็นโดยต�ำแหน่ง คือ พนักงาน
ฝ่ายปกครองและต�ำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และบุคคลทีต่ อ้ ง
ได้รบั การแต่งตัง้ จากรัฐมนตรีคอื ข้าราชการประเภทใด สังกัดใดก็ได้ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าข้าราชการพลเรือน
สามัญระดับ ๓ และมีคุณสมบัติตรงตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
๔.๓ มีการก�ำหนดโทษและความผิดส�ำหรับผู้ที่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือตระเตรียมเพื่อกระท�ำผิด
ฐานค้ามนุษย์ (มาตรา ๗ และมาตรา ๘)
๔.๔ ก� ำ หนดโทษและความผิ ด ส� ำ หรั บ ความผิ ด ที่ ก ระท� ำ ลงโดยการสมคบกั น ตั้ ง แต่ ๒ คนขึ้ น ไป
รวมทั้งความผิดที่กระท�ำลงโดยการร่วมกันกระท�ำผิดตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปหรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม
(มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐)
๔.๕ ความผิ ด ฐานค้ า มนุ ษ ย์ แ ม้ ก ระท� ำ ลงนอกราชอาณาจั ก ร ก็ ส ามารถลงโทษผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ใน
ราชอาณาจักรได้ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑ ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นหลักการลงโทษอ�ำนาจสากล เช่น
เดียวกับที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗

8 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

๔.๖ กฎหมายก�ำหนดโทษหนักขึ้นกรณีที่ผู้กระท�ำผิดเป็นผู้มีต�ำแหน่งหน้าที่ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ เป็นต้น (มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔)
๔.๗ กฎหมายได้ ก� ำ หนดให้ ค วามผิ ด ฐานค้ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น ความผิ ด มู ล ฐานตามกฎหมายฟอกเงิ น
(มาตรา ๑๔)
๔.๘ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดนโยบายและการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจังมากขึ้น โดยการก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ ๒ ระดับ คือ ระดับนโยบาย
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และระดับประสานงานและก�ำกับดูแลซึ่งกฎหมายก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรี
มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งมาท�ำหน้าที่เป็นประธาน (หมวด ๒)
๔.๙ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการก�ำหนดมาตรการต่างๆ
หลายประการทีช่ ว่ ยให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ำ� งานได้สะดวกยิง่ ขึน้ ทีส่ ำ� คัญคือ อ�ำนาจหน้าทีข่ องพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๒๗
อนึ่ง มาตรา ๒๗ (๔) เป็นหลักการเดียวกับที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย
การค้นและการออกหมายค้น เพียงแต่มาตรา ๒๗ (๔) ได้น�ำข้อยกเว้นมาเขียนไว้ หลักคือ จะค้นเคหสถานหรือ
สถานที่ใดๆ โดยไม่มีหมายค้นไม่ได้ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่มาตรา ๒๗ (๔) บัญญัติไว้ นั่นคือ
- เมือ่ มีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ มีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์อยูใ่ นสถานทีน่ นั้ หรือเพือ่ พบและช่วยบุคคล
ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ กับทั้งต้องประกอบด้วยว่า
- หากเนิ่นช้ากว่าจะได้หมายค้นมา พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น หรือท�ำลาย หรือบุคคล
นั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย ซ่อนเร้น
นอกจากนัน้ พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ป็นหัวหน้าในการค้นต้องเป็นบุคคลตามที่มาตรา ๒๗ วรรคสองก�ำหนด
ไว้ดว้ ย ในบางพืน้ ทีห่ วั หน้าสถานีตำ� รวจอาจเป็นเพียงระดับสารวัตรซึง่ แม้จะถือว่าเป็นต�ำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ก็ไม่สามารถเป็นหัวหน้าในการเข้าค้นในเวลากลางคืนตามมาตรา ๒๗
วรรคสองได้
หลังท�ำการค้นแล้ว โดยปกติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
เหนื อ ขึ้ น ไป ๑ ระดั บ ทราบ แต่ ต ามกฎหมายฉบั บ นี้ นอกจากรายงานผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาแล้ ว ยั ง ต้ อ งส� ำ เนา
ผลการตรวจค้นให้ผู้ครอบครองเคหสถานนั้นด้วย ประการส�ำคัญหัวหน้าในการค้นต้องส่งส�ำเนารายงานเหตุผล
ผลการตรวจค้น บัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลทีต่ กเป็นผูเ้ สียหายและบัญชีทรัพย์ทยี่ ดึ อายัดไว้ไปให้ศาลจังหวัด
ที่มีอ�ำนาจเหนือเขตท้องที่ที่ท�ำการค้นหรือศาลอาญาภายใน ๔๘ ชั่วโมงหลังการค้นสิ้นสุดลงอีกด้วย ทั้งนี้
เพื่อเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานหากมีการฟ้องร้องกันในภายหน้า
๔.๑๐ กฎหมายให้อ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองชั่วคราวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
วัตถุประสงค์สำ� คัญของมาตรานีก้ เ็ พือ่ ให้ความคุม้ ครองบุคคลทีอ่ าจตกเป็นผูเ้ สียหายหรือเป็นผูเ้ สียหายของ
การค้ามนุษย์ มีหลายกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่รู้ว่าตัวเองก�ำลังจะตกเป็นผู้เสียหาย ดังนั้นการด�ำเนินการตาม
มาตรานี้จึงไม่จ�ำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ควร
จะพยายามอธิบายให้บคุ คลดังกล่าวเข้าใจสถานการณ์และให้ความร่วมมือ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากความร่วมมือจากเหยือ่ /
ผู้เสียหายถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสืบสวนสอบสวนเพื่อเอาตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษ
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ในมาตรา ๒๙ วรรคแรกตอนท้ายได้ก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรายงานการคุ้มครองชั่วคราว
ให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบโดยไม่ชักช้านั้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการให้รายงานก็เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ได้รับรู้รับทราบ จึงมิได้หมายความว่าต้องรายงานภายใน ๒๔ ชั่วโมง หากแต่หมายถึงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
โดยการรายงานอาจส่งเป็นรายงานสั้นทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบภายในของแต่ละหน่วยงาน
ที่จะก�ำหนดตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วย
ส�ำหรับกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องให้ความคุ้มครองชั่วคราวเกินกว่า ๒๔ ชั่วโมง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องยื่น
ค�ำร้องเพือ่ ขอขยายระยะเวลาการให้ความคุม้ ครองต่อศาล ซึง่ หากศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า มีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการให้ความคุ้มครองชั่วคราวต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหา
ข้อเท็จจริงหรือเป็นการคุม้ ครองป้องกันภัยให้แก่บคุ คลนัน้ ศาลก็จะอนุญาตโดยศาลอาจก�ำหนดเงือ่ นไขใดๆ ก็ได้
แต่ทั้งนี้ศาลจะอนุญาตได้ไม่เกิน ๗ วัน
๔.๑๑ กฎหมายฉบับนีใ้ ห้อ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการได้มาซึง่ ข้อมูล เอกสารหรือข่าวสารทีถ่ กู ใช้หรือ
อาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ แต่ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติ
จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการในการได้มาซึ่งข้อมูล ข่าวสารหรือเอกสาร
จะเป็นอย่างไร ประธานศาลฎีกาจะเป็นผูก้ ำ� หนดโดยการออกเป็นข้อบังคับ อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนีไ้ ด้กำ� หนด
เงื่อนไขในการร้องขอไว้ ๓ ประการดังที่ปรากฏในมาตรา ๓๐ วรรคสอง ซึ่งเงื่อนไขทั้งสามประการจะต้องครบ
หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขที่จะร้องขอต่อศาลได้
อนึ่ง ค�ำว่า “ได้มา” นั้น น่าจะรวมถึง “การเข้าถึง” ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เก็บรักษาไว้
ในคอมพิวเตอร์ด้วย โดยปกติเมื่อพูดถึงการได้มา มักจะนึกถึงเพียงการเข้ายึดถือ ครอบครองวัตถุหรือสิ่งของ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีรูปร่างจับต้องได้ อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการติดต่อสื่อสาร
โดยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องปกติเช่นนี้ การได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงน่าจะรวมถึง
การเข้าถึงข้อมูล และท�ำการคัดลอกข้อมูลดังกล่าวมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบสวนหรือใช้เป็นพยานหลักฐาน
ด้วย
๔.๑๒ กฎหมายก� ำ หนดให้ ส ามารถท� ำ การสื บ พยานไว้ ล ่ ว งหน้ า ได้ (มาตรา ๓๑) ซึ่ ง เหตุ ผ ลของ
การขอสืบพยานล่วงหน้าตามกฎหมายฉบับนีจ้ ะกว้างกว่าทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา ๒๓๗ ทวิ
๔.๑๓ มีการขยายการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไว้อย่างกว้างขวาง
ที่ส�ำคัญได้แก่ การให้ความช่วยเหลือในระหว่างการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ (มาตรา ๓๓) สิทธิในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (มาตรา ๓๔, ๓๕) สิทธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองความปลอดภัย (มาตรา ๓๖) ให้อ� ำนาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะด�ำเนินการให้มีการผ่อนผันให้ผู้เสียหายอยู่ในราชอาณาจักรและท�ำงานเป็นการชั่วคราว
(มาตรา ๓๗) ก�ำหนดห้ามพนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในความผิดบางฐาน
(มาตรา ๔๑)
๔.๑๔ มีการก�ำหนดความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๕๔) ก�ำหนดความผิดส�ำหรับ
ผูท้ ขี่ ดั ขวางการได้มาซึง่ ข้อมูลตามมาตรา ๓๐ รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลเช่นว่ากับผูท้ ไี่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง (มาตรา ๕๕)
ก�ำหนดความผิดส�ำหรับผู้ที่เผยแพร่ภาพ เสียง ข้อความ หรือท�ำด้วยประการใดๆ อันอาจท�ำให้รู้ว่าบุคคลใดเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (มาตรา ๕๖)

10 คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินคดีการค้ามนุษย์
ในการด�ำเนินคดีคา้ มนุษย์นนั้ นอกจากความผิดตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว ยังมีกฎหมายอื่นที่พึงน�ำมาใช้พิจารณาประกอบด้วย ได้แก่
๑. ประมวลกฎหมายอาญา
๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙
๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
๕. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
๖. พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
๘. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
๙. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
๑o. พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
๑๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖
๑๒. พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑
๑๓. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
๑๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒
๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
รายละเอียดของมาตรา ฐานความผิดและบทก�ำหนดโทษตามกฎหมายข้างต้นแสดงเป็นตารางได้ดังนี้
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๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา
มาตรา ๖ (๑)

ฐานความผิด
- ค้ามนุษย์ (ผู้ใหญ่)

มาตรา ๖ (๒)

- ค้ามนุษย์ (เด็ก)
กระท�ำแก่บุคคลอายุเกิน ๑๕-๑๘ ปี

มาตรา ๗ (๑)
มาตรา ๗ (๒)

-

มาตรา ๗ (๓)

-

มาตรา ๗ (๔)

-

มาตรา ๗ (๕)

-

มาตรา ๘
มาตรา ๙
มาตรา ๑๐

-

มาตรา ๑๑
มาตรา ๑๒

-

มาตรา ๑๓
วรรค ๑
มาตรา ๑๓
วรรค ๒
มาตรา ๑๔

-

มาตรา ๕๓
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มาตรา ๕๒
- ระวางโทษจ�ำคุก ๔-๑๐ ปี และปรับ ๘๐,๐๐๐๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ระวางโทษจ�ำคุก ๖-๑๒ ปี และปรับ ๑๒๐,๐๐๐๒๔๐,๐๐๐ บาท
- ระวางโทษจ�ำคุก ๘-๑๕ ปี และปรับ ๑๖๐,๐๐๐กระท�ำแก่บุคคลอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
๓๐๐,๐๐๐ บาท
สนับสนุนการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์
- ระวางโทษตามมาตรา ๕๒
อุปการะโดยให้ทรัพย์สิน จัดหาที่ประชุม หรือ - ระวางโทษตามมาตรา ๕๒
ที่พ�ำนักให้แก่ผู้กระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์
ช่วยเหลือด้วยประการใดเพื่อให้ผู้กระท�ำฐาน - ระวางโทษตามมาตรา ๕๒
ค้ามนุษย์พ้นจากการถูกจับกุม
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ - ระวางโทษตามมาตรา ๕๒
อื่นใดจากผู้กระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์เพื่อมิให้
ผู้กระท�ำผิดถูกลงโทษ
ชักชวน ชี้แนะ หรือติดต่อบุคคลให้เข้าเป็น - ระวางโทษตามมาตรา ๕๒
สมาชิ ก องค์ ก รอาชญากรรมเพื่ อ ประโยชน์
ในการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์
ตระเตรียมเพื่อค้ามนุษย์
- ระวางโทษ ๑ ใน ๓
สมคบค้ามนุษย์โดยตกลงกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป - ระวางโทษไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ร่ ว มกั น ค้ า มนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ ๓ คนขึ้ น ไปหรื อ - ระวางโทษหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ กึ่งหนึ่ง
โดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม
ค้ามนุษย์นอกราชอาณาจักร
- รับโทษในราชอาณาจักร
แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระท�ำการเป็น - ระวางโทษเป็น ๒ เท่า
เจ้าพนักงานโดยไม่ได้มีอ�ำนาจหน้าที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์
- ระวางโทษเป็น ๒ เท่า

- กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ พนักงาน - ระวางโทษเป็น ๓ เท่า
เจ้าหน้าที่ กระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์
- ค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย - ระวางโทษตามกฎหมายฟอกเงิน
ฟอกเงิน
- นิติบุคคลกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
- ปรับ ๒๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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มาตรา
มาตรา ๕๓
วรรค ๒
มาตรา ๕๔

-

มาตรา ๕๕

-

มาตรา ๕๖

-

ฐานความผิด
กรรมการผูจ้ ดั การของนิตบิ คุ คลกระท�ำความผิด
ฐานค้ามนุษย์
ขัดขวางกระบวนการสืบสวน สอบสวนฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดี ความผิดฐานค้ามนุษย์
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ตามมาตรา ๓๐ ให้แก่ผู้ไม่มีอ�ำนาจหน้าที่
เผยแพร่ โฆษณา ภาพหรือเสียงของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์

-

บทก�ำหนดโทษ
ระวางโทษจ� ำ คุ ก ๖-๑๒ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
๑๒๐,๐๐๐-๒๔๐,๐๐๐ บาท
ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำ ทั้งปรับ
ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท

๒. ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา
มาตรา ๒๘๒
วรรค ๑
มาตรา ๒๘๒
วรรค ๒
มาตรา ๒๘๒
วรรค ๓
มาตรา ๒๘๒
วรรค ๔
มาตรา ๒๘๓
วรรค ๑

-

มาตรา ๒๘๓
วรรค ๒

-

มาตรา ๒๘๓
วรรค ๓

-

มาตรา ๒๘๓
วรรค ๔

-

มาตรา ๒๘๓
ทวิ วรรค ๑

-

ฐานความผิด
ความผิดฐานเพือ่ สนองความใคร่ เป็นธุระจัดหา
เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง
ความผิ ด ฐานเป็ น ธุ ร ะจั ด หาบุ ค คลอายุ เ กิ น
๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี ไปเพื่อการอนาจาร
แม้บุคคลนั้นจะยินยอม
ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาบุคคลอายุไม่เกิน
๑๕ ปี ไปเพื่อการอนาจาร
ความผิดฐานรับตัวบุคคลหรือเด็กซึ่งมีผู้จัดหา
ล่อไปหรือชักพาไปเพือ่ สนองความใคร่ของผูอ้ นื่
ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาชายหรือหญิงเพื่อ
สนองความใคร่ของผู้อื่นโดยชายหรือหญิงนั้น
ไม่ยินยอม
ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาบุคคลอายุไม่เกิน
๑๕ ปี แต่ ยั ง ไม่ เ กิ น ๑๘ ปี ไปเพื่ อ สนอง
ความใคร่ของผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม
ความผิ ด ฐานเป็ น ธุ ร ะจั ด หาเด็ ก อายุ ไ ม่ เ กิ น
๑๕ ปี ไปเพื่ อ สนองความใคร่ ข องผู ้ อื่ น โดย
เด็กนั้นไม่ยินยอม
ความผิดฐานรับตัวบุคคลหรือเด็กซึ่งมีผู้จัดหา
ล่อไปหรือชักพาไปเพือ่ สนองความใคร่ของผูอ้ นื่
โดยบุคคลหรือเด็กนั้นไม่ยินยอม
ความผิดฐานพาบุคคลอายุเกิน ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน
๑๘ ปี ไปเพือ่ การอนาจาร แม้บคุ คลนัน้ จะยินยอม
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- ระวางโทษจ�ำคุก ๑-๑๐ ปี และปรับ ๒,๐๐๐๒๐,๐๐๐ บาท
- ระวางโทษจ�ำคุก ๓-๑๕ ปี และปรับ ๖,๐๐๐๓๐,๐๐๐ บาท
- ระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๕-๒๐ ปี และปรับ
๑๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท
- ระวางโทษตามมาตรา ๒๘๒ วรรค ๑, วรรค ๒,
วรรค ๓ แล้วแต่กรณี
- ระวางโทษจ� ำ คุ ก ๕-๒๐ปี และปรั บ ตั้ ง แต่
๑๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท
- ระวางโทษจ� ำ คุ ก ตั้ ง แต่ ๗-๒๐ปี และปรั บ
๑๔,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต
- ระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๑๐-๒๐ปี และปรับ
๒๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต
หรือประหารชีวิต
- ระวางโทษตามมาตรา ๒๘๓ วรรค ๑, วรรค ๒,
วรรค ๓ แล้วแต่กรณี
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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มาตรา
ฐานความผิด
บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๒๘๓ ทวิ - ความผิดฐานพาบุคคลอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกิน
วรรค ๒
ไปเพื่อการอนาจาร แม้บุคคลนั้นจะยินยอม
๑๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๓ ทวิ - ความผิ ด ฐานซ่ อ นเร้ น บุ ค คลที่ ถู ก พาไปเพื่ อ - ระวางโทษตามมาตรา ๒๘๓ ทวิ วรรค ๑ หรือ
วรรคสาม
การอนาจาร
วรรค ๒ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๘๔

- ความผิดฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร โดย - ระวางโทษจ�ำคุก ๑-๑๐ ปี และปรับ ๒,๐๐๐บุคคลนั้นไม่ยินยอม
๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๒๘๔
วรรค ๒

- ความผิ ด ฐานซ่ อ นเร้ น บุ ค คลที่ ถู ก พาไปเพื่ อ - ระวางโทษตามมาตรา ๒๘๔ วรรคแรก
การอนาจาร โดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม

- ถ้ากระท�ำความผิดตามมาตรา ๒๘๒ หรือ ๒๘๓
แก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล ผู้อยู่
ในความควบคุมตามหน้าทีร่ าชการ หรือผูอ้ ยูใ่ น
ความครอบครอง พิทักษ์ หรืออนุบาล
มาตรา ๒๘๖ - ความผิ ด ฐานด� ำ รงชี พ อยู ่ ด ้ ว ยรายได้ ข อง
ผู้ค้าประเวณี
มาตรา ๒๘๗ (๑) - ความผิดฐานแพร่สิ่งลามกอนาจาร
มาตรา ๒๘๕

มาตรา ๒๘๗ (๒) - ความผิดฐานค้าสิ่งลามกอนาจาร

- ระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติในมาตรานั้นๆ
๑ ใน ๓
- ระวางโทษจ�ำคุก ๗-๒๐ปี และปรับ ๑๔,๐๐๐๔๐,๐๐๐ บาท หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน
๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน
๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน
๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน
๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน
๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๒๘๗ (๓) - ความผิดฐานค้า โฆษณา บอกแหล่งที่สิ่งลามก
จะหาได้
มาตรา ๒๙๕ - ท�ำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่กายหรือจิตใจ
มาตรา ๒๙๖ - ความผิ ด ตามมาตรา ๒๙๕ ถ้ า ความผิ ด นั้ น
มีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๒๘๙
มาตรา ๒๙๗ - ท� ำ ร้ า ยร่ า งกายจนเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู ้ ถู ก ท� ำ ร้ า ย - ระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๖ เดือนถึง ๑๐ ปี
รับอันตรายสาหัส
มาตรา ๒๙๘ - ความผิดตามาตรา ๒๙๗ ถ้าความผิดนัน้ มีลกั ษณะ - ระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๒ ปีถึง ๑๐ ปี
ประการหนึง่ ประการใดดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา
๒๘๙
มาตรา ๓๐๙ - ความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่น
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน
๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๓๑๐ - ความผิดฐานท�ำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพใน - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน
ร่างกาย
๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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มาตรา
ฐานความผิด
บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๓๑๐ ทวิ - ความผิดฐานท�ำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพและ - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี และปรับไม่เกิน
ให้กระท�ำการใดแก่ผู้กระท�ำหรือบุคคลอื่น
๑๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๓๑๒ - ความผิดฐานค้าทาสหรือเอาคนลงเป็นทาส - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๗ ปี และปรับไม่เกิน
๑๔,๐๐๐ บาท
มาตรา ๓๑๗ - พรากเด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี ไปเสียจากบิดา - ระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ ๓-๑๕ ปี และปรับตัง้ แต่
๖,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท
วรรค ๑
มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล
มาตรา ๓๑๗ - ทุจริต ซื้อ ขาย จ� ำ หน่าย หรือรับตัวเด็กที่ - ระวางโทษเช่นเดียวกับมาตรา ๓๑๗ วรรค ๑
วรรค ๒
ถูกพราก
- ระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ ๕-๒๐ ปี และปรับตัง้ แต่
มาตรา ๓๑๗ - พรากเด็กเพื่อหาก�ำไรหรือการอนาจาร
๑๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท
วรรค ๓
มาตรา ๓๑๘ - พรากผู้เยาว์อายุกว่า ๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี - ระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ ๒-๑๐ ปี และปรับตัง้ แต่
๔,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท
วรรค ๑
โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย
มาตรา ๓๑๘ - ทุจริต ซื้อขาย จ�ำหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่ง - ระวางโทษเช่นเดียวกับมาตรา ๓๑๘ วรรค ๑
วรรค ๒
ถูกพราก
มาตรา ๓๑๘ - พรากผู้เยาว์เพื่อหาก�ำไร หรือเพื่อการอนาจาร - ระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ ๓-๑๕ ปี และปรับตัง้ แต่
๖,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท
วรรค ๓
มาตรา ๓๑๙ - พรากผู้เยาว์อายุกว่า ๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี - ระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ ๒-๑๐ ปี และปรับตัง้ แต่
๔,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท
วรรค ๑
โดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย
มาตรา ๓๑๙ - ทุจริต ซือ้ ขาย จ�ำหน่าย หรือรับตัวผูเ้ ยาว์ทเี่ ต็มใจ - ระวางโทษเช่นเดียวกับมาตรา ๓๑๙ วรรค ๒
ไปด้วย
วรรค ๒
มาตรา ๓๒๐ - ความผิดฐานพาหรือส่งคนออกนอกราชอาณาจักร - ระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ ๒-๑๐ ปี หรือปรับตัง้ แต่
โดยมิชอบ
๔,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
วรรค ๑
มาตรา ๓๒๐ - ความผิดฐานพาหรือส่งคนออกนอกราชอาณาจักร - ระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ ๓-๑๕ ปี และปรับตัง้ แต่
โดยมิชอบกรณีพิเศษ
๖,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท
วรรค ๒

๓. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา
มาตรา ๖
มาตรา ๙
วรรค ๑
มาตรา ๙
วรรค๒

ฐานความผิด
- เข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อประโยชน์
ในการค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น
- เป็นธุระจัดหาซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระท�ำ
การค้าประเวณี
- เป็นธุระจัดหาโดยกระท�ำแก่บุคคลอายุกว่า ๑๕ ปี
แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี

บทก�ำหนดโทษ
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
- ระวางโทษจ�ำคุก ๑-๑๐ ปี ปรับ ๒๐,๐๐๐๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ระวางโทษจ�ำคุก ๕-๑๕ ปี และปรับตัง้ แต่
๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐บาท
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มาตรา
มาตรา ๙
วรรค ๓
มาตรา ๑๑
วรรค ๑
มาตรา ๑๑
วรรค ๒
มาตรา ๑๑
วรรค ๓
มาตรา ๑๒

ฐานความผิด
บทก�ำหนดโทษ
- เป็นธุระจัดหาโดยกระท�ำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี - ระวางโทษจ� ำ คุ ก ๑๐-๒๐ ปี และ
ปรับ ๒๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท
- เป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผูด้ แู ลหรือผูจ้ ดั การ - ระวางโทษจ�ำคุก ๓-๑๕ ปี และปรับตัง้ แต่
หรือเป็นผู้ควบคุม ผู้กระท�ำการค้าประเวณีในสถาน ๖๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท
การค้าประเวณี
- สถานการค้าประเวณีมีบุคคลซึ่งมีอายุกว่า ๑๕ ปี - ระวางโทษจ�ำคุก ๕-๑๕ ปี และปรับตัง้ แต่
๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี ท�ำการค้าประเวณีอยู่ด้วย
- สถานการค้าประเวณีมเี ด็กอายุยงั ไม่เกิน ๑๕ ปี ท�ำการ - ระวางโทษ ๑๐-๒๐ ปี และปรั บ
ค้าประเวณีด้วย
๒๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท
- หน่วงเหนี่ยว กักขัง ท�ำร้ายร่างกาย หรือขู่เข็ญ ด้วย - ระวางโทษจ�ำคุก ๑๐-๒๐ ปี และปรับ
ประการใดๆ เพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำการค้าประเวณี
๒๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐บาท

๔. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา
มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗

ฐานความผิด
บทก�ำหนดโทษ
- ความผิดฐานกระท�ำการอันเป็นข้อห้ามปฏิบัติ - มาตรา ๗๘
ต่อเด็ก
ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ความผิดฐานโฆษณาหรือเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับ - มาตรา ๗๙
เด็ก หรือผู้ปกครองอันก่อให้เกิดความเสียหาย ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก
ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

๕. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
มาตรา
มาตรา ๑๔

ฐานความผิด
บทก�ำหนดโทษ
- ไม่จัดท�ำบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้า มาตรา ๒๗
ท�ำงานในสถานบริการ และคอยปรับปรุงข้อมูล - ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งให้พนักงานติด
หมายเลขประจ�ำตัวในสถานบริการให้ชัดเจน
มาตรา ๑๖ (๑) - รับเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ เข้าท�ำงาน มาตรา ๒๗
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๖ (๒), - จ�ำหน่ายสุรา, ยินยอมหรือปล่อยปละละเลย มาตรา ๒๗
(๓)
ให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือ - ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการ
ระหว่างเวลาท�ำการ
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มาตรา
ฐานความผิด
มาตรา ๑๖ (๔) - ยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการ
นั้น พักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ
มาตรา
- ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระท�ำ
๑๖ (๕)
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ
มาตรา ๑๖ (๖) - ไม่เปิดปิดตามเวลา และไม่จัดสถานที่ รวมถึง
จัดโคมไฟให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงก�ำหนด
มาตรา ๑๖/๑ - ปล่ อ ยปละละเลยให้ ผู ้ มี อ ายุ ต�่ ำ กว่ า ๒๐ ปี
บริบรู ณ์ ซึง่ มิได้ทำ� งานในสถานบริการนัน้ เข้าไป
วรรค ๑
ในสถานบริการระหว่างเวลาท� ำการ, ไม่จัด
ผู้ตรวจสอบบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดง
อายุของผู้ที่จะเข้าใช้บริการทุกครั้ง
มาตรา ๑๖/๒ - ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการน�ำอาวุธ
เข้ า ไปในสถานบริ ก าร เว้ น แต่ เ ป็ น กรณี ที่
เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ อยูใ่ นเครือ่ งแบบและน�ำเข้าไปเพือ่
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

มาตรา ๑๙

มาตรา ๒๖

บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๒๗
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๒๘
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๒๘
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๒๗, ๒๘/๑
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๒๘/๒
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน
๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ หากเป็น
อาวุธปืน โทษจ�ำคุก ๑-๕ ปี ปรับ ๒๐,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ หากเป็น
วัตถุระเบิดหรืออาวุธสงคราม โทษจ�ำคุก ๒๒๐ ปี ปรับ ๔๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ปล่อยให้มีการแสดงในทางลามกหรืออนาจาร มาตรา ๒๘/๓
และมี สั ต ว์ ร ้ า ยเข้ า ร่ ว มการแสดงในสภาพที่ - จ�ำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชม
บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รบั อนุญาต หรือด�ำเนิน - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
กิจการสถานบริการระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
หรือด�ำเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทที่
ระบุไว้ในใบอนุญาต

๖. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา
มาตรา ๑๑
มาตรา ๑๘

ฐานความผิด
บทก�ำหนดโทษ
- ไม่เดินทางเข้ามาในหรืออกไปนอกราชอาณาจักร มาตรา ๖๒
ตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๒ ปี และปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
- เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร มาตรา ๖๒
ไม่ยื่นรายการตามแบบและไม่ผ่านการตรวจ - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๒ ปี และปรับไม่เกิน
อนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่
๒๐,๐๐๐ บาท
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มาตรา
มาตรา ๒๓

-

มาตรา ๒๕

-

มาตรา ๒๖

-

มาตรา ๒๗ (๒) -

มาตรา ๓๐

-

มาตรา ๓๑

-

มาตรา ๓๒

-

ฐานความผิด
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ ไม่น� ำ
พาหนะเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี
หรือท้องที่ตามก�ำหนดเวลา
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่แจ้ง
ก�ำหนดวันและเวลาที่พาหนะเข้ามาหรือที่จะ
ออกไปนอกราชอาณาจักร ทีจ่ ะเข้ามาถึงหรือที่
จะออกจากเขตท่าสถานีหรือท้องที่ตามแบบที่
ก�ำหนดต่อพนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึง่ ควบคุม
เขตท่าสถานี หรือท้องทีน่ นั้ ภายในก�ำหนดเวลา
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะต้องยื่น
รายการตามแบบทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง และ
ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องพาหนะ
ที่เข้ามาหรือจะออกไปนอกราชอาณาจักร
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามา
หรือทีจ่ ะออกไปนอกราชอาณาจักรต้องยืน่ บัญชี
คนโดยสารและบัญชีคนประจ�ำพาหนะรวมทั้ง
ผูค้ วบคุมพาหนะต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามแบบ
ที่ก�ำหนด
ในกรณี มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า มี ก ารฝ่ า ฝื น
พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจสั่งให้เจ้าของพาหนะ หรือ
ผู้ควบคุมพาหนะ หยุดพาหนะหรือน�ำพาหนะ
ไปยังที่ใดที่หนึ่งตามที่จ�ำเป็นเพื่อการตรวจ
พาหนะใดที่เข้ามาในราชอาณาจักรนับแต่เวลา
ที่พาหนะนั้นหนีเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว
จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะท�ำการตรวจเสร็จ
ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
พาหนะนั้นขึ้นไปบนพาหนะหรือน�ำพาหนะอื่น
เข้าเทียบ
พาหนะใดที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ใน
ระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท�ำการตรวจหรือ
หลังจากทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้ทำ� การตรวจแล้ว
แต่พาหนะนั้นยังอยู่ในราชอาณาจักร ห้ามมิให้
ผู้ใดซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
พาหนะนัน้ ขึน้ ไปบนพาหนะหรือน�ำพาหนะอืน่
เข้าเทียบ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่

บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๖๕
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๖
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๒ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๖๖
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๒ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๖
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๒ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๗๓
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๗๔
- ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๗๔
- ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
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มาตรา
มาตรา ๖๓
มาตรา ๖๔
มาตรา ๘๑

ฐานความผิด
บทก�ำหนดโทษ
- น�ำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี และปรับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
- อุปการะหรือช่วย ด้วยประการใดๆ ให้คนต่างด้าว - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี และปรับไม่เกิน
หลบหนีเข้าเมือง พ้นการจับกุม
๕๐,๐๐๐ บาท
- อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน
การอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน
๒๐,๐๐๐ บาท

๗. พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา
มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๗
วรรค ๓
มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๑

ฐานความผิด
- ไม่มีใบอนุญาตอยู่กับตัวระหว่างเวลาท�ำงาน
- รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าท�ำงาน

บทก�ำหนดโทษ
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- ระวางโทษปรับตัง้ แต่ ๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อคนต่างด้าว ๑ คน
- ไม่ปฏิบตั ติ ามหนังสือสอบถาม หรือหนังสือเรียก - ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
- คนต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่
๒,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา
มาตรา ๒๓

-

มาตรา ๒๔

-

มาตรา ๒๕

-

มาตรา ๒๖

-

มาตรา ๒๗

-

มาตรา ๒๘
มาตรา ๓๘

-

ฐานความผิด
นายจ้างไม่ประกาศเวลาท�ำงานปกติให้ลูกจ้าง
ทราบ
นายจ้างให้ลูกจ้างท�ำงานล่วงเวลาในวันท�ำงาน
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
นายจ้างให้ลกู จ้างท�ำงานในวันหยุดโดยไม่ได้รบั
ความยินยอมจากลูกจ้าง
นายจ้างให้ลกู จ้างท�ำงานล่วงเวลา ท�ำงานในวัน
หยุดรวมทั้งท�ำงานล่วงเวลาในวันหยุดเกินกว่า
สัปดาห์ละ ๓๖ ชั่วโมง
ในวันที่มีการท�ำงาน นายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้าง
มีเวลาพักระหว่างการท�ำงาน
นายจ้างไม่จดั ให้ลกู จ้างมีวนั หยุดประจ�ำสัปดาห์
ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท� ำงาน ตามที่ก�ำหนด
ในมาตรานี้

บทก�ำหนดโทษ
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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มาตรา
มาตรา ๓๙

มาตรา ๔๔

ฐานความผิด
- ให้ลกู จ้างซึง่ เป็นหญิงมีครรภ์ทำ� งานอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ตามที่ก�ำหนดในมาตรานี้
- ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำ� งานในระหว่าง
เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา
ท�ำงานล่วงเวลา หรือท�ำงานในวันหยุด
- จ้างเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๕ ปีเป็นลูกจ้าง

มาตรา ๔๕

-

มาตรา ๔๖

-

มาตรา ๔๗

-

มาตรา ๔๘

-

มาตรา ๔๙

-

มาตรา ๕๐

-

มาตรา ๕๑
วรรค ๑
มาตรา ๕๕

-

มาตรา ๕๑
วรรค ๒
มาตรา ๗๐

-

มาตรา ๗๖

-

มาตรา ๙๐

-

มาตรา ๓๙/๑

-

-

บทก�ำหนดโทษ
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ระวางโทษจ� ำ คุ ก ไม่ เ กิ น ๑ ปี หรื อ ปรั บ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

- ระวางโทษจ� ำ คุ ก ไม่ เ กิ น ๑ ปี หรื อ ปรั บ
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีที่มี - ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
การจ้างเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปีเป็นลูกจ้าง
ไม่จัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพัก
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี ท�ำงาน - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
โดยไม่ได้รับอนุญาต
นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ท�ำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุด
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ท� ำ งานอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด ตามที่ ก�ำ หนดใน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรานี้
นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ท�ำงานในสถานที่ตามที่ก�ำหนดในมาตรานี้
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใดๆ - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ไม่จ่ายค่าตอบแทนอันเนื่องจากการจ้างงาน - ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ให้แก่ลูกจ้าง ณ สถานที่ท� ำงานของลูกจ้าง
หรือจ่ายให้โดยวิธีอื่นโดยลูกจ้างไม่ยินยอม
หักค่าจ้างของลูกจ้าง จ่ายค่าจ้างของลูกจ้าง - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงาน - ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ห้ามมิให้นายจ้างหัก ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงาน - ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็น ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
การหักตามที่ก�ำหนดในมาตรานี้
จ่ายค่าจ้างให้ลกู จ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต�่ำ - ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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๙. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา
-

-

-

-

ฐานความผิด
นายจ้างรับเด็กอายุตำ�่ กว่า ๑๖ ปีทำ� งาน เว้นแต่
เด็กนัน้ อายุไม่ตำ�่ กว่า ๑๕ ปีและบิดาหรือมารดา
หรือผูป้ กครองของเด็กนัน้ ท�ำงานอยูใ่ นเรือประมง
นัน้ ด้วย หรือบิดาหรือมารดาหรือผูป้ กครองของ
เด็กนั้นให้ความยินยอมเป็นหนังสือ
นายจ้างไม่ได้จัดท�ำทะเบียนลูกจ้าง
นายจ้างไม่ได้จัดท�ำเอกสารเกี่ยวกับการจ่าย
ค่าจ้าง ค่าท�ำงานในวันหยุด
นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและค่าท�ำงานในวันหยุด
ให้ถูกต้องและตามก�ำหนดเวลา
นายจ้างไม่จัดวันหยุดประจ�ำปีให้ลูกจ้างปีหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันโดยได้รับค่าจ้าง
นายจ้างไม่จา่ ยค่าจ้างให้แก่ลกู จ้างในวันลาป่วย
เท่ากับค่าจ้างในวันท�ำงานตลอดระยะเวลาทีล่ า
ในกรณีทลี่ กู จ้างตกค้างอยูต่ า่ งประเทศเนือ่ งจาก
การท�ำงานให้แก่นายจ้าง นายจ้างไม่จ่ายเงิน
ให้แก่ลกู จ้างไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง
ในส่วนทีค่ ำ� นวณจ่ายตามระยะเวลาตลอดระยะ
เวลาที่ลูกจ้างไม่ได้ท�ำงาน
นายจ้างไม่ได้จัดการหรือออกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางกลับภูมิล�ำเนาของลูกจ้างในกรณี
(๑) เรืออับปางหรือไม่อาจใช้การได้โดยสิ้นเชิง
(๒) ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนือ่ งจาก
การท�ำงาน
(๓) นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบก�ำหนด
อายุสัญญา หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน
สัญญาจ้างโดยลูกจ้างไม่ยินยอม
สัญญาจ้างครบก�ำหนดในระหว่างเวลาทีล่ กู จ้าง
ท�ำงานอยู่ในที่อื่นอันมิใช่สถานที่ท�ำสัญญาจ้าง

บทก�ำหนดโทษ
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
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๑๐. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา
มาตรา ๘
มาตรา ๓๖

วรรค ๑

มาตรา ๓๖
วรรค ๒

ฐานความผิด
บทก�ำหนดโทษ
- นายจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก�ำหนดใน มาตรา ๕๓
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของพนักงานตรวจความ มาตรา ๖๕
ปลอดภั ย กรณี สั่ ง ให้ ห ยุ ด การใช้ เ ครื่ อ งจั ก ร - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่
อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หรือผูกมัดประทับ เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ตราสัง่ ทีอ่ าจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน
- ท�ำให้สิ่งที่พนักงานตรวจความปลอดภัยสั่งให้ มาตรา ๖๖
ระงับ การใช้ หรือผูกมัดประทับตราไว้กลับมา - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน
ใช้งานได้อีก
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

๑๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา
มาตรา ๒๙

มาตรา ๓๒

ฐานความผิด
บทก�ำหนดโทษ
- ประกอบกิจการแพปลาโดยไม่ได้รบั อนุญาตและ มาตรา ๓๘
ไม่เสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
- ระวางโทษปรับไม่ตำ�่ กว่า ๕,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน
กว่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือทั้งปรับทั้งจ�ำ
- ไม่กรอกแบบพิมพ์ ยื่น หรือแกล้งกรอกแบบ มาตรา ๓๘
พิมพ์ไม่ครบถ้วน หรือกรอกแบบพิมพ์อันเป็น - ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
เท็จ หรือไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ท�ำการตรวจสอบ
หรือไม่อำ� นวยความสะดวกในการตรวจสอบเช่น
ว่านั้น

๑๒. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖
มาตรา
มาตรา ๙

มาตรา ๑๕๒

-

ฐานความผิด
ใช้เรือก่อนได้รับใบอนุญาตใช้เรือ
ใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ
ใช้เรือผิดจากเขตหรือต�ำบลการเดินเรือทีก่ ำ� หนด
ไว้ในใบอนุญาต
น�ำเรือที่สั่งถูกยึดใบอนุญาตใช้เรือมาใช้
ความผิดฐานน�ำเอาใบอนุญาตส�ำหรับเรือล�ำอืน่
ออกแสดงและใช้เป็นใบอนุญาตส�ำหรับเรือของ
ตน

บทก�ำหนดโทษ
- ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
- นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือเจ้าของเรือ หรือ
เจ้าของกิจการเดินเรือต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับตัง้ แต่
๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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มาตรา
มาตรา ๑๗๕

-

มาตรา ๒๘๒

-

มาตรา ๒๘๓

-

มาตรา ๒๘๔
มาตรา ๒๘๕

-

ฐานความผิด
ความผิดฐานใช้เรือผิดเงือ่ นไขและข้อก�ำหนดใน
ใบอนุญาตใช้เรือ
ความผิดฐานกระท�ำการในเรือในต�ำแหน่งที่กฎ
ข้อบังคับส�ำหรับการตรวจเรือก�ำหนดโดยมิได้
รับประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรสิน้ อายุ
ความผิดฐานเอาประกาศนียบัตรของคนอืน่ ออก
อ้างหรือใช้ส�ำหรับตนด้วยประการใด
ความผิดฐานไม่เก็บประกาศนียบัตรไว้ในเรือ
ความผิดฐานท�ำงานในเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

บทก�ำหนดโทษ
- ระวางโทษปรับ ๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับตัง้ แต่
๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับปรับตัง้ แต่
๒,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ระวางโทษปรับ ๕๐๐-๕,๐๐๐บาท
- ระวางโทษปรับ ๕๐๐-๕,๐๐๐บาท

๑๓. พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑
มาตรา
มาตรา ๑๗

-

มาตรา ๑๘

-

มาตรา ๑๙

-

มาตรา ๖๔

-

มาตรา ๖๗

-

ฐานความผิด
ความผิดกรณีผู้ควบคุมเรือไม่รักษาใบทะเบียน
ให้ใช้เป็นเอกสารประจ�ำเรือ และไว้ในเรือ
ความผิดกรณีไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายก�ำหนด
ในกรณีใบทะเบียนสูญหายหรือเป็นอันตราย
ไปด้วยประการอื่น หรือช�ำรุดในสาระส�ำคัญ
ความผิดกรณีผู้ควบคุมเรือไม่ส่งใบทะเบียน
เก่า แก่นายทะเบียนเรือประจ�ำเมืองท่าเมื่อ
ได้ออกใบทะเบียนใหม่แทนใบเก่าแล้ว
ความผิ ด กรณี ผู ้ ค วบคุ ม เรื อ มิ ไ ด้ มี เ อกสาร
ประจ�ำเรือตามมาตรา ๔๙ ในระหว่างใช้เรือ
ความผิ ด กรณี ผู ้ ค วบคุ ม เรื อ หรื อ เจ้ า ของเรื อ
กระท� ำ การใดๆ โดยเจตนาจะให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจตรวจเรือเข้าใจผิดไปว่า
เรือนั้นเป็นเรือต่างประเทศตามมาตรา ๕๓

บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๖๓
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท
มาตรา ๖๓
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท
มาตรา ๖๓
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
- ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือจ�ำคุก
ไม่เกิน ๑ ปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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๑๔. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
มาตรา
มาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙

ฐานความผิด
- ความผิ ด ฐานใช้ เ ครื่ อ งมื อ ท� ำ การประมงซึ่ ง
ต้องมีอาชญาบัตร โดยไม่มีอาชญาบัตร
- ความผิดฐานฝ่าฝืนการท� ำประมง หรือมิได้
เสียเงินอากรเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือท�ำการประมงบางชนิด
ท�ำการประมงในทีจ่ บั สัตว์นำ�้ ประเภททีส่ าธารณะ
ประโยชน์ในบริเวณแม่น�้ำ ล�ำคลอง หนอง บึง อ่าง
เก็บน�้ำ และล�ำน�้ำสาขาทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๔

บทก�ำหนดโทษ
- ระวางโทษปรับ ๓ เท่าของเงินอากร
- ระวางโทษปรับ ๓ เท่าของเงินอากร
มาตรา ๖๕
- ผูใ้ ดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีหรือผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดซึง่ ประกาศตามความในมาตรา ๓๒ ต้อง
ระวางโทษปรับตัง้ แต่ ๕,๐๐๐ บาทถึง ๑๐,๐๐๐
บาท หรือจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือทั้งปรับทั้งจ�ำ

๑๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒
มาตรา
มาตรา ๑๑

ฐานความผิด
บทก�ำหนดโทษ
- ใช้เรือท�ำการประมงหรือพยายามท�ำการประมง - ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในเขตการประมงไทยโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
มาตรา ๑๑ ทวิ - คนต่างด้าวท�ำหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมง - ระวางโทษปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
ในเขตประมงไทยโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตาม
มาตรา ๕ ทวิ

๑๖. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา
มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙

ฐานความผิด
บทก�ำหนดโทษ
- ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขาย - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ฝ่าฝืนขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในวันหรือเวลา - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่
ที่รัฐมนตรีก�ำหนด
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ฝ่าฝืนขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ให้แก่บคุ คลที่ - ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
อายุต�่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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๑๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา
ฐานความผิด
มาตรา ๑๔ (๔) - น�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นประชาชนอาจเข้าถึงได้
มาตรา ๑๔ (๕) - เผยแพร่ ห รื อ ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ โ ดย
รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ
อันลามก
มาตรา ๑๕
- ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุน หรือยินยอม
ให้มกี ารกระท�ำความผิดตามมาตรา ๔ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของตน

บทก�ำหนดโทษ
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

๑๘. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา
มาตรา ๕

ฐานความผิด
- ฟอกเงิน (บุคคลธรรมดา)

มาตรา ๖๐

- ฟอกเงิน (นิติบุคคล)

มาตรา ๖

- ฟอกเงิน แม้กระท�ำนอกราชอาณาจักรให้รบั โทษ
ในอาณาจักร
- สนับสนุนการฟอกเงิน
- ระวางโทษปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- พยายามฟอกเงิน
- ระวางโทษปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ร่วมกันฟอกเงินตั้งแต่สองคนขึ้นไป
- ระวางโทษปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- เจ้าพนักงานของรัฐกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน - ต้องระวางโทษเป็น ๒ เท่า

มาตรา ๗
มาตรา ๘
มาตรา ๙
มาตรา ๑๐
วรรค ๑
มาตรา ๑๐
วรรค ๒

บทก�ำหนดโทษ
- ระวางโทษปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ ๑-๑๐ ปี หรือปรับตัง้ แต่
๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐o บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

- กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ - ต้องระวางโทษเป็น ๓ เท่า
กระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน
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